Zapraszamy Państwa do organizacji szkoleń i spotkań firmowych w naszym lokalu.
Zapewniamy 4 sale w oryginalnym stylu rycerskim, które mimo oddechu przeszłości, spełniają wymagania
teraźniejszych czasów. W każdej Sali jest dostęp do Internetu wifi, klimatyzacja, posiadamy wyposażenie
konferencyjne : ekrany, rzutnik, flipcharty. Każde spotkanie firmowe traktujemy indywidualnie i według
potrzeb oraz sugestii Gościa.
WYNAJEM SALI:
•

Sala konferencyjna / do 25 osób
(100 pln netto /h)
•

Sala Myśliwska / do 35 osób
(100 pln netto/h)

•

Sala Winiarnia / do 40 osób
(150 pln netto/h)

• Sala Biesiadna / do 300 osób
(cała sala 450 pln netto/h, połowa sali 250 pln netto/h,
/ryczałt )
Wyposażenie Sali:
✓ Ekran
✓ Flipchart
✓ Rzutnik
✓ Przybory piśmiennicze do tablicy
✓ Nagłośnienie
BUFET KAWOWY:
1. Bufet kawowy podstawowy:

•

• Kawa / Herbata bez ograniczeń
Woda niegazowana z cytryną bez ograniczeń
• Ciastka koktajlowe 100 g/os.
Koszt: 1 os. = 15 zł

Dodatkowe opcje do zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sok owocowy 0,5 l /os. 5,00 zł
Napoje gazowane 0,5 l/os. 6,00 zł
Kanapki dekoracyjne 3 szt./os. 15.00zł
Ciastka koktajlowe 100g 5,00 zł
Ciasto 100g ( sernik, szarlotka, + jedna opcja) 6,00 zł/porcja
Tartinki 3 szt. 12,00 zł
Mini tortille 2 szt. 12,00 zł
Owoce 100g/ 5,00zł
MENU:
Zupa:
•

•

Rosół rycerski ze swojskim, ręcznie krojonym makaronem
10 pln
Zupa krem z białej cebuli z groszkiem ptysiowym na ostro oraz z oliwą bazyliową 12 pln
• Żur na swojskim zakwasie z jajkiem i białą kiełbasą 15 pln

Dania główne:
•
•
•

Schab panierowany podany z ziemniakami i kapustą zasmażaną 30 pln
Rolada wołowa w sosie pieczeniowym podana z białymi kluskami i modrą kapustą 36 pln
Pieczona pierś z kurczaka nadziewana szynką i serem, podana z pieczonymi ziemniakami,
blanszowanymi warzywami i sosem pomidorowym 32pln

Deser:

•

• Puchar lodów ( wanilia, czekolada, truskawka) z bitą śmietaną i owocami 12pln
Czekoladowe ciastko z duszą, podane z sorbetem czekoladowym, bitą śmietaną oraz sosem
karmelowym 15 pln

Kontakt:
sprzedaz@hotel-rycerski.pl
tel. 513 754 588 / 513 102 612

